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Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemwik Spółka z o.o. ul. Toruńska 324A, 85-880 

Bydgoszcz 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Spółka. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Przemysława Wojciechowskiego z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail iod@chemwik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania 

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym. 

4. Zasięg monitoringu 

Monitoringiem wizyjnym objęty jest ogrodzony teren oczyszczalni ścieków oraz ciąg komunikacyjny 

korytarza w części technicznej budynku administracyjno-technicznego. 

5. Podstawa Prawna 

Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Spółce jest: art. 6 ust. 1 lit f. 

6. Dobrowolność podania danych 

Spółka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu i 

zdrowiu osób, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych: 

a. na wniosek osób trzecich 

b. na wniosek organów prowadzących postepowania 

c. na wniosek Prezesa Chemwik Sp. z o.o.  

7. Odbiorcy danych 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

9. Okres przechowywania 

Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorach danych 

i są dostępne maksymalnie przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji 

i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz z kamer (bez dźwięku). 

10. Profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Uprawnienia 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
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